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ІСТОРІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

У ХНУВС 
 

Перший набір курсантів на єдиний в Україні факультет з підготовки 

фахівців для інформаційно-аналітичних служб МВС України інституту 

внутрішніх справ м. Харкова був здійснений у 1993 році за спеціальністю 

«Правознавство» з поглибленим вивченням дисциплін комп’ютерного циклу і 

терміном навчання 5 років. Першим начальником факультету був 

призначений підполковник міліції Погуляєв Сергій Юрійович. В цьому ж 

році було створено дві профільні кафедри цього напряму – кафедра 

інформатики і спеціальної техніки (перший начальник кафедри – 

підполковник міліції, кандидат технічних наук, доцент Кухарьонок Михайло 

Андрійович) та кафедра прикладної математики (перший начальник кафедри 

– підполковник міліції, доктор фізико-математичних наук, професор Яковлев 

Сергій Всеволодович). В подальшому з 1994 року було започатковано набір 

на комп’ютерні спеціальності, а в 1996 році була створена випускаюча 

кафедра інформаційних технологій в діяльності ОВС (перший начальник 

кафедри – майор міліції, кандидат технічних наук, доцент Струков 

Володимир Михайлович), а факультет з 1995 року очолив підполковник 

міліції, доктор фізико-математичних наук, професор Яковлев Сергій 

Всеволодович. 

В березні 2006 року згідно наказу МВС України № 220 від 3.03.2006 р. в 

складі Харківського національного університету внутрішніх справ був 

створений навчально-науковий інститут права, економіки та соціології 

ХНУВС, в складі якого серед інших були створені три кафедри технічного 

профілю - кафедра інформаційних систем і технологій (З 2006 року по 2010 

завідувачами кафедри  були кандидат технічних наук, доцент Лановий О.Ф. 

(2006-2007) та кандидат технічних наук, доцент Горелов Ю.П. (2007-2010)), 

кафедра інформатики та прикладної математики (завідувач – кандидат 

технічних наук, доцент Шеховцов Сергій Борисович) та кафедра захисту 

інформації (завідувач – кандидат технічних наук, доцент Пєвнєв Володимир 

Якович).  Перші дві кафедри готували бакалаврів за напрямом 0501 - 

Комп’ютерні науки, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 050101 – 
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Інвормаційно-управляючі системи і технології. Кафедра захисту інформації 

готувала бакалаврів за напрямом 170102 – Системи технічного захисту 

інформації та спеціалістів за спеціальністю 17010201 - Системи технічного 

захисту інформації, автоматизація її обробки. 

У 2010 році навчально-науковий інститут права, економіки та соціології 

був реорганізований у навчально-науковий інститут права та масових 

комунікацій. Під час реорганізації кафедра інформаційних систем і 

технологій та кафедра інформатики та прикладної математики були об’єднані 

в кафедру математичного моделювання та інформаційних технологій. 

Завідувачем кафедри був призначений Герасін Сергій Миколайович, доктор 

технічних наук з 2006 року за спеціальністю 01.05.02 «Математичне 

моделювання та обчислювальні методи». професор по кафедрі вищої 

математики ХНУРЕ з 2008 року. 

З початку 2013 року кафедру очолював кандидат технічних наук, 

доцент Горєлов Юрій Петрович.  

Кафедра захисту інформації у 2010 році була реорганізована в кафедру 

інформаційних комунікацій, захисту інформації та документознавства 

(завідувач – кандидат технічних наук, доцент Пєвнєв Володимир Якович). З 

квітня 2011 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Струков 

Володимир Михайлович. 

У липні 2013 року кафедру математичного моделювання та 

інформаційних технологій та кафедру інформаційних комунікацій, захисту 

інформації та документознаства об’єднано в кафедру інформаційних 

технологій та захисту інформації. Завідувачем створеної кафедри призначено 

кандидата технічних наук, доцента Струкова Володимира Михайловича. 

Кафедра здійснювала навчання студентів за напрямом 6.170102 „Системи 

технічного захисту інформації” та спеціальністю 8.080401 „Інформаційні 

управляючі системи та технології”. Вона також забезпечувала викладання 

дисциплін в галузях інформаційних технологій та інформаційної безпеки на 

всіх контрактних спеціальностях ХНУВС.  

З 2016 року на факультеті № 4 започатковано підготовку фахівців за 

спеціальністю «Кібербезпека». 

В лютому 2017 року шляхом об’єднання кафедри інформаційної 

безпеки факультету № 4 з кафедрою інформаційних технологій і захисту 

інформації факультету № 6 була створена кафедра інформаційних технологій 

факультету № 4. Кафедра є структурним підрозділом університету, що 

проводить навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну 

діяльність із метою підготовки курсантів, слухачів і студентів в галузі 

інформаційних технологій та інформаційної безпеки. 

 

 


